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10. LENYOMATANYAGOK 

 

10.1 Bevezetés 

Lenyomatvétel célja információ gyűjtése a szájüregi képletekről, azok lemásolásával. Az így 

nyert információ számos célra használható.  

 

1. ábra: Lenyomat fantom betétről 
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Tanulmányozhatók a szájüregi viszonyok, rögzíthető egy adott állapot, megtervezhetőek egyes 

beavatkozások. A fogtechnikus számára készült lenyomat tartalmazza mindazon információ 

mennyiséget, ami szükséges a betegünk számára készítendő pótlás készítéséhez. 

Lenyomatvétel történhet hagyományos módon lenyomatanyag alkalmazásával, vagy a mai 

legmodernebb technika felhasználásával digitális módon, lenyomatanyag nélkül. Egyes 

rendszerek működéséhez a kettő kombinációja szükséges. 

A hagyományos, lenyomatanyag használatával készülő eljárás lényege, hogy a szájképleteket 

képlékeny-folyékony állapotban lévő lenyomatanyagba mártjuk, majd az anyag megszilárdulása 

után azt a szájképletekről eltávolítjuk, megkapva ezzel a szájképletek negatív mását, a 

lenyomatot. A lenyomat mintaanyaggal történt kiöntése után kapjuk a pozitív másolatot, a mintát, 

melyet könnyedén fel lehet használni a korábban felsorolt célokra. 

10.2 Lenyomatanyagok csoportosítása 

Lenyomatvételre számos anyagféleség használható, így azokat csoportosítani is sokféleképpen 

lehet. Az egyik leggyakrabban alkalmazott csoportosítási mód az anyagok merev illetve 

rugalmas osztályba sorolása. További osztályozási szempont lehet az anyag viszkozitása, 

megszilárdulási mechanizmusa, nedvességhez való viszonya stb. 

Merev lenyomatanyagok: gipsz, viasz, kompozíciós lenyomatanyagok (Kerr), cink-oxid eugenol, 

guttapercha. Jellemző rájuk, hogy rugalmas alakváltozásra nem képesek, deformációs erő 

hatására törnek, alámenős területekről egy darabban nem távolíthatóak el. Jelentőségük a modern 

elasztikus lenyomatanyagok megjelenése következtében jelentősen csökkent, csak néhány 

speciális területen maradt meg alkalmazásuk. A lenyomatgipsz alkalmazható alámenős terület 

nélküli fogatlan állcsont lemintázásánál (általában alsó állcsont), a kompozíciós lenyomatanyag 

és a cink-oxid eugenol paszta pedig funkciós lenyomatvételre. 

Elasztikus lenyomatanyagok: reverzibilis és irreverzibilis hidrokolloidok, szilikonok, poliéter és 

poliszulfid lenyomatanyagok. Jellemző rájuk a rugalmas deformálódás, külső erő hatására 

történő alakváltozás után képesek eredeti alakjuk visszanyerésére. Tudni kell azonban, hogy ez a 

visszarugózás sohasem 100 %-os, minimális (néhány tized százaléknyi) un. „maradó deformitás” 

marad a lenyomatanyagban. Ennek mértéke függ a deformálódás nagyságától, idejétől. Minél 

nagyobb alámenős területről minél lassabban távolítottuk el a lenyomatot, annál nagyobb lesz a 
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maradó deformitás. A mai modern elasztikus lenyomatanyagokat a fogpótlások készítésének 

minden területén alkalmazzák, így tulajdonságaik által meghatározott szerepük van a teljes és 

részleges kivehető, a fix ill. az implantációs fogpótlások készítése során. 

Hő hatására meglágyuló, kihűlés után megkeményedő lenyomatanyagok a termoplasztikus 

anyagok, ezek a viaszok, kompozíciós lenyomatanyagok, guttapercha, reverzibilis 

hidrokolloidok. A szájhőmérsékleti tartományban megpuhuló anyagokat oroplasztikus 

anyagoknak nevezzük, ilyen a reverzibilis hidrokolloid. 

Mivel a fogorvos általában nedves körülmények között dolgozik, fontos a lenyomatanyagok 

nedves közeghez való viszonya. A hidrofil anyagok „nedvesség szeretők”, alkalmazásukat 

kevésbé zavarja a szájban, fogak körül található nedvesség. Ilyen anyag a poliéter típusú 

lenyomatanyag. A szilikonok erőteljesen hidrofób anyagok, nedves körülmények kifejezetten 

rontják alkalmazhatóságukat, nyállal, vérrel, nedvességgel szennyezett területeket nem képesek 

hiba nélkül körbefolyni, lemintázni. 

A lenyomatanyagokat viszkozitásuk (folyékonyságuk) alapján is csoportosíthatóak. Ezek alapján 

megkülönböztetünk gyúrható, közepes, folyékony és hígan folyó konzisztenciájú anyagokat. 

Minél viszkózusabb az anyag annál könnyebben kezelhető, könnyebb keverni, kanálba, ill. a 

beteg szájába helyezni, ugyanakkor pontossága, részletvisszaadó képessége csökken. A 

folyékony konzisztenciájú anyagok nehezebben kezelhetőek folyékonyságuk miatt, azonban 

pontosabbak, apró részletek pontos lemásolására is képesek. Ezért a mindennapi gyakorlatban a 

különböző konzisztenciájú anyagokat kombináltan használják. A lenyomatanyagok 

viszkozitásával kapcsolatban meg kell említeni a tixotróp tulajdonságot is. A tixotróp anyagokra, 

így a lenyomatanyagokra is jellemző, hogy viszkozitásuk nem állandó, külső nyomás hatására 

változhat. Lenyomatanyagok esetében az anyagra folyékony állapotában gyakorolt nyomás 

hatására a viszkozitás csökken, míg a nyomás megszűnte után visszaáll eredeti állapotába. Ennek 

gyakorlati jelentősége az, hogy a lenyomatkanál szájba helyezésekor, helyére nyomásakor a 

lenyomatanyag folyékonyabbá válik, könnyebben, pontosabban le tudja mintázni a 

szájképleteket. 

Az beteg számára készülő fogpótlás sikeressége szempontjából kiemelkedő jelentőségű az 

elkészült lenyomat dimenzió stabilitása. Fontos, hogy az elkészült lenyomat méretben pontosan 

másolja le a szájképleteket. Tudni kell azonban, hogy az elkészült lenyomatok szájból való 
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eltávolítás után általában zsugorodnak. Ennek egyik oka a szájüregi hőmérséklet és a 

szobahőmérséklet közötti különbség miatti hő-zsugorodás. Másik ok pedig az, hogy a mai 

modern, polimerizációs folyamat során megkötő lenyomatanyagok a kémiai reakcióból adódóan 

zsugorodnak. A zsugorodás mértéke anyagtípus függő és befolyásolja a kötéstől eltelt idő hossza 

is. Az irreverzibilis kolloidok (alginátok) igen jelentős zsugorodási hajlamot mutatnak, míg az 

addíciós szilikonok és a poliéterek minimális dimenzió változással rendelkeznek. Ismeretes, hogy 

a lenyomatgipsz viszont kötése során tágul. 

A lenyomatanyagok térfogata változhat a kötés közben és után. A lenyomatanyagok 

zsugorodásának meghatározása ADA 19 szabvány szerint lehetséges. A próbatest készítő egy 

fém henger, amelynek felületén 25 mm-es távolságban barázdák találhatóak. A megkevert 

lenyomatanyagot ebbe a próbatest készítőbe helyezzük bele és szabványnak megfelelően adott 

hőmérsékleten tartjuk a megkötött lenyomatanyagot. A lenyomatanyag próbatest készítőből való 

eltávolítás után mérjük a barázdák távolságait, amelyet az eredeti távolságokkal összevetve 

értékeljük ki.   

A lenyomatanyagok zsugorodás mellett fontos tulajdonsága a szakító szilárdság, amelyet 

mechanikai tesztelő berendezésbe helyezve vizsgálhatunk erre a célra készített piskóta alakú 

próbatestekkel..  
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2. ábra: Mechanikai tesztelő berendezésben behelyezett addíciós szilikon szakítószilárdságának 

vizsgálata 

10.2.1 Nem rugalmas lenyomatanyagok 

Ebbe a csoportba tartozik a gipsz, viasz, kompozíciós lenyomatanyagok, cink-oxid eugenol, 

guttapercha.  

10.2.1.1 Gipsz 

Kálcium szulfát dihidrát formájában bányásszák, majd hevítéssel a kristályvizet eltávolítják 

belőle. Porítás után kerül forgalomba. Vízzel megkeverve visszanyeri kristályvíz tatalmát, 

többlépcsős kristályosodási folyamat révén szilárdul meg. Keménységük alapján sorolják 

osztályba őket, a lenyomatgipsz képezi az I osztályt (type I). A gipsz, mint lenyomatanyag 

jelentőségét elvesztette, ugyanakkor keményebb változatait fogtechnikai munkák során a 

laboratóriumban használják. A gyártó által meghatározott víz por arány betartása meghatározó a 

megfelelő minőségű minta elkészítéséhez. 

 

3. ábra: Gipsz mintára készült harapási sablon 
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4. ábra: Gipszbe nyomott pénzérme lenyomata mikroszkóp alatt 

10.2.1.2 Viasz 

Termoplasztikus anyag, régebben méhviaszból, ma inkább szintetikus úton állítják elő. A 

rendelőben ma már csak harapási regisztrátumok készítésére és segédanyagként használják. 

Nagyobb a jelentősége a fogtechnikai laboratóriumban, ahol számos feladatra alkalmazzák. 

10.2.1.3 Kompozíciós lenyomatanyagok 

Növényi gyanták felhasználásával készülő termoplasztikus lenyomatanyag, melynek ma már 

szintén csak korlátozott felhasználási területe van, funkciós lenyomatvételnél a funkciós szél 

elkészítésére alkalmas. Az ADA (American Dental Association) szerint két típusa van, az egyik 

lenyomat vételre használható (I. típus), a másik lenyomat kanál anyag (II. típs). A kompozíciós 

lenyomat anyagok számos összetevő tartalmaznak, mint viaszok, természetes gyanták (40%), 

sztearin sav (3%) amely kenő- és plaszticizáló anyag, töltőanyagok (kovaföld, talkum) és 

szervetlen pigmenteket. A kompozíciós anyagokat 45 
0
C körüli hőmérsékleten képlékenyek, a 

száj hőmérsékletén kissé ridegek. A kötési mechanizmusa sokkal inkább reverzibilis fizikai 

folyamat, mint kémiai reakció. Termikus és mechanikus tulajdonságukat tekintve. Az ADA 

szerinti I. típusú anyagok 85 %-a 45
0
C-on folyékony, és kevesebb, mint 6%-a 37

0
C-on. A II. 

típusú anyagok 70 %-a 45
0
C-on folyékony, és kevesebb, mint 2%-a 37

0
C-on. Mindhét típus 

plasztikussá válik 8 
0
C-os hőmérséklet emelkedés hatására. Ezen anyagoknak a hővezető 

képességük nagyon alacsony, így hő közlés hosszabb időt vehet igénybe, hogy az anyag egész 
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tömege átvegye a kívánt hőmérsékletet. A lenyomat torzulhat, ha a lenyomatanyagot a szájból, 

akkor távolítjuk el, mielőtt az teljesen lehűlt. Mivel alkotók között viaszokat és gyantákat is 

tartalmaznak a kompozíciós lenyomatanyagok nagy a hőtágulásuk és a zsugorodási 

koefficiensük. A zsugorodás szájhőmérsékletről szobahőmérsékletre történő visszahűlés során 

akár 0,3 % is lehet. A lenyomatanyagok e típusának dimenzió stabilitása nem igazán jó.  Az 

alkotóknak köszönhetően ezek az anyagok nagy viszkozitással rendelkeznek, így a részlet 

visszaadó kepeségük sem a legjobb. történő eltávolítása során    

10.2.1.4 Cink-oxid eugenol paszta 

Cink-oxidból, eugenolból (szegfűszeg olaj), gyantákból és adalékanyagokból összeállított kémiai 

kötésű nem rugalmas lenyomatanyag. Két pasztás rendszerek. Az egyik paszta a bázis paszta, a 

másik a katalizátor paszta. A bázis paszta cink-oxid, olaj és hidrogénezett fenyőgyanta keveréke. 

A katalizátor paszta 12 és 15% közötti eugenol olajat, fenyőgyantát és töltőanyagot (talkum, 

kaolin) tartalmaz. A két paszta színe teljesen különböző, a bázis paszta a ZnO portól teljesen 

fehér, míg a katalizátor paszta az olajoktól, gyantáktól sárga színű. A bázis pasztában lévő ZnO 

az eugenollal lép reakcióba és cink-eugenolát keletkezik, amely mátrix egybetartja az el nem 

reagált cink-oxidot. Az anyag zsugorodása körülbelül 0,1%. A lenyomatnak nagyon jó a részlet 

visszaadó képessége, de mint az a képen is látható kötés után rideg és törik.  
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5. ábra: Pénzlenyomat ZnO eugenollal 

Lenyomatvétel mellett még számos felhasználási területe van a fogászatban: ragasztó, sebészeti 

„dressing”, ideiglenes tömőanyag, gyökértömő paszta (sealer), harapás rögzítő anyag. 

Nyálkahártya izgató hatású, leggyakoribb felhasználási területe a funkciós lenyomatvételi eljárás. 

10.2.1.5 Guttapercha  

A guttapercha poliizoprén vázas, termoplasztikus anyag. Amellett hogy gyökértömő anyagként 

és ideiglenes tömőanyagként is használjuk, a nem rugalmas lenyomatanyagok csoportjába 

sorolhatjuk őket, azonban mint lenyomatanyag manapság jelentőségét vesztette. 

10.2.2 Rugalmas lenyomatanyagok 

Ebbe a lenyomatanyag családba tartoznak a reverzibilis és irreverzibilis hidrokolloidok, 

szilikonok, poliéter és poliszulfid lenyomatanyagok. Reverzibilis hidrokolloid az agar, 

irreverzibilis hidrokolloid az alginát. A szilikonok két típusát különböztetjük meg, az addicós és 

a kondenzációs szilikonokat.  

10.2.2.1 Reverzibilis hidrokolloidok (Agar) 

 1927-ben Angliában szabadalmaztatták ezt az igen pontos lenyomatok készítésére 

alkalmas poliszaharid alapú termoplasztikus anyagot. Hőmérsékletváltozás hatására reverzibilis 

szol-gél átalakulás játszódik le az anyagban. Borotvaéles, pontos lenyomatok készíthetőek vele. 

Mivel az anyag szájhőmérsékleten folyékony állapotban van csak speciális hűthető 

lenyomatkanál alkalmazásával használható, ami alkalmazását körülményessé teszi, ezért 

használata manapság háttérbe szorult. Az agar gél 10-15% agart (zselésítőként hat), 0,2 % 

bóraxot (növeli szilárdságot), 1-2 % kálium-szulfátot, 0,1% alkil-benzoátot (tartósítószer), 

színező és ízesítő anyagot tartalmaz. Használat előtt az agar szilárd gélként tekinthető, amely 

folyékony szollá alakul át a hőközlés hatására (gél-szol átalakulás), majd hűlés közben a 

folyamat megfordul és a folyékony szolból újra gél lesz (szol-gél átalakulás). Ez a folyamat 

megismételhető, visszafordítható anélkül, hogy az anyag használhatatlan lenne (ezért reverzibilis 

hidrokolloid), amely a hőmérséklettől és az időtől függ. Az agar lenyomatanyagok elaszticitása 

magas, de elég rugalmasak ahhoz, hogy pontos lenyomatot adjanak.     
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10.2.2.2 Irreverzibilis hidrokolloid (Alginát) 

Igen széles körben alkalmazott lenyomatanyag. Használható kivehető pótlások 

lenyomatkészítéséhez, teljes és részleges fogsor készítése során, ortodonciai és tanulmányi 

modellek készítéséhez. Ugyanakkor nem adnak elég pontos lenyomatot rögzített fogpótlások 

lenyomatának elkészítéséhez.  

A második világháború környékén fejlesztették ki, könnyen használható lenyomatanyag. Alapját 

a tengeri algákból nyert alginsav adja. Por formájában kerül forgalomba, vízzel keverve indul be 

a kötési folyamat. A por 12-15% nátrium vagy kálium alginátot tartalmaz, 8-12% kalcium szulfát 

dihidrátot, 2% nátrium-foszfátot (Na3PO4), mint kötés lassítót, 70% töltőanyagot (kovaföld) kb 

10% kálium szulfát vagy alkáli cink fluoridot, színező és íz anyagokat.  A por és a víz 

összekeverésekor pasztát kapunk, amelyben két reakció is lejátszódik. Az első lépésben a 

nátrium-foszfát reagál el a gipsszel egy ioncserés reakcióban:  

2Na3PO4+3CaSO4              Ca3(PO4)2 + 3 Na2SO4 

Miután a nátrium-foszfát elreagált a kalcium-szulfáttal, a maradék kalcium szulfát reagál el a 

nátrium algináttal és gél szerkezetű kalcium alginát alakul ki a víz jelenlétében.   

Na-alginát + CaSO4               Ca-alginát + Na2SO4 

 

Ennek során kalcium-alginát fibrillumokbl álló konglomerátum jön létre, ez képezi a megkötött 

lenyomatanyagot. Az alginátoknak a visszarugózó képessége elég magas, precíz 

részletvisszaadásra nem képes. A kötési reakcióban részt vevő víz elpárologhat, így a dimenzió 

stabilitása nem megfelelő. Jelentős mértékű zsugorodási hajlamot mutat, ezért a kötéstől 

számított 15-30 perc közötti időben ki kell önteni az alginát lenyomatot, különben a lenyomat 

pontosságát veszítjük el. A nyomó és szakító szilárdsági adatai növekszenek a deformáció 

növekedésével. Az agar és az aliginát összehasonlítása során az alginát nagyobb permanens 

deformációt szenved az alámenős részeknél, mint az agar, így kevésbé pontos lenyomatot ad, 

mint az agar vagy a poliéter vagy a szilikonok. 



              

       

12 

 

 

6. ábra: Alginát részlet visszaadó képességének bemutatása 

 

7. ábra: Alginát lenyomatanyag zsugorodásának meghatározásához készült próbatest 

mikroszkópos képe 
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10.2.2.3 Poliszulfid lenyomatanyagok 

Kénvegyület tartalmú, pontos lenyomatok készítésére alkalmas lenyomatanyag. Előnye, hogy jól 

nedvesíthető, könnyen eltávolítható lenyomat készítésére alkalmas. Hátránya, a kén tartalomból 

adódó kellemetlen íz és szag, a hosszú kötési idő. 

Széles körben használt lenyomatanyag rögzített részleges fogpótlások készítése során. Két 

pasztás rendszerek, bázis és katalizátor pasztából állnak. A bázis paszta poliszulfid polimert, 

plaszticizálókat, töltőanyagot (cink-oxid, titánim-dioxid, cink-szulfid és szilika). A töltőanyag 

mennyisége 12 és 50% között mozog, ennek megfelelően eltérő konzisztenciájú poliszulfid 

lenyomatanyagok kaphatóak. A katalizátor paszta 30 % ólom-dioxidot, réz oxidot vagy 

organikus peroxid katalizátorokat tartalmaz, ként (gyorsító) és dibutil-ftalátot vagy egyéb nem 

reaktív olajat. A két paszta összekeverésekor a gél állapotú anyag polikondenzációs reakcióban 

víz kilépésével keresztkötéses szerkezetű gumiszerű anyag keletkezik. A töltőanyag 

mennyiségétől függően eltérő viszkozitásúak lehetnek. A poliszulfidok visszarugózó képessége 

kicsit kisebb, mint a szilikonoké vagy a poliéteré. A poliszulfidoknak van a legmagasabb 

szakítószilárdságuk a rugalmas lenyomatanyagok között, így mély szubgingivális területeknél 

használhatók, ahol az eltávolítás nehézkes.  

10.2.2.4 Kondenzációs szilikonok 

Ma már kis jelentőséggel bíró, az addíciós szilikonok megjelenése előtt gyakran használt 

lenyomatanyag, mely alkalmas volt korona, hídpótlások készítéséhez szükséges pontosságú 

lenyomat készítésére. Nevét a polimerizációs folyamat kondenzációs jellegéről kapta, ennek 

során a kész lenyomatanyag kötése során, melléktermékként etil-alkohol keletkezik, ez a 

rendszerből elpárologva hozzájárul a lenyomatanyag jelentős, 24 óra alatti kb. 1-1,5%nyi 

zsugorodásához. A kondenzációs szilikonok is kétpasztás rendszerek, amelyek eltérő 

viszkozitásban vásárolhatóak meg. A bázis paszta polidimetil-sziloxánt tartalmaz, amelynek 

terminális végén hidroxi csoportok (–OH) találhatóak, ortoalkil-szilikát térhálósító, és szervetlen 

töltőanyag. A katalizátor paszta fém organikus észtereket, mint ón-oktoát, vagy dibutil-ón-

dialurát található. Hátrányos tulajdonságuk, hogy hidrofób anyagok, így orális környezetben 

(hidrofil környezet) a lenyomatvétel során a mintázandó felületen a nedvesítő képessége kisebb 

mértékű, mint egy hidrofil lenyomatanyagnak.   
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10.2.2.5 Addíciós szilikonok (Polivinil sziloxánok) 

A mai gyakorlatban leggyakrabban használt, kiemelkedően jó tulajdonság lenyomatanyagok, 

melyet a 1970-es évek második felében fejlesztettek. Polimerizációs kötési reakciójuk az addíció, 

mely során nem képződik melléktermék, zsugorodási rátájuk hosszú idő után is 0,2 % körüli 

érték. Ezek a lenyomatanyagok is kétpasztás rendszerek és különböző konzisztenciájú található 

meg a kereskedelemben. Az egyik pasztában polivinil-sziloxán előpolimerizátumok találhatóak, 

amelyek reakcióképes csoportja (telítetlen kettős kötésű vinil csoportok) reagálnak el a másik 

pasztában lévő sziloxán (terminális hidrogént tartalmaz) előpolimerizátumokkal. A reakciót a 

klór- platina-sav katalizálja. Az addíciós szilikonok nagyon rugalmasak és jó a dimenzió 

stabilitásuk.  
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8. ábra: Addíciós lenyomatanyagból (fent kis viszkozitású, lent nagy viszkozitású) készült 

próbatest a zsugorodás meghatározásához 
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9. ábra: Addíciós szilikonon zsugorodásának vizsgálata ADA 19 szabvány szerint 

Vizsgálataink alapján látható, hogy az addíciós szilikonok zsugorodás növekszik a szabvány 

adott körülményin való tartás növelésével. 1 hét után a zsugorodás 0,234%, míg 2 hét után 0,274 

%.  

 

10. ábra: Hat különböző szilikon  lenyomatanyag szakítási értékei a megkeveréstől eltelt 

különböző időpontokban 1- Permadyne kézi keverés; 2—Permadyne pisztolyos keverés; 3-

President kézi keverés; 4-President pisztolyos keverés; 5-Provil kézi keverés; 6-Provil pisztolyos 

keverés 

Vizsgálataink alapján látható, hogy a keverés módjának és a megkeveréstől eltelt időnek is 

jelentős hatása van lenyomatanyagok szakítószilárdságára. A pisztolyos keverés esetén magasabb 

szakítószilárdsági értékek érhetőek el, mint a kézi keveréssel. Mindez a magasabb 
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homogenitásnak köszönhető.  A 6 mintánál jól látható hogy az idő múlásával a lenyomat anyag 

szakító szilárdsága növekszik.  

Az addíciós szakító szilárdságuk hasonló a kondenzációs szilikonokéhoz, de kisebb, mint a 

poliszulfidoké.  

     

11. ábra: Különböző viszkozitású addíciós szilikon (balra kis viszkozitású; jobbra nagy 

viszkozitású) lenyomatanyagba nyomott pénzérme lenyomata 
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12. ábra: Mikroszkópos kép a kis viszkozitású addíciós szilikon lenyomatanyagba nyomott 

pénzérme lenyomatáról 

 

13. ábra: Mikroszkópos kép a magas viszkozitású addíciós szilikon lenyomatanyagba nyomott 

pénzérme lenyomatáról  

Nagy precizitást igénylő pótlásokhoz szükséges lenyomatok készítésére is alkalmasak. Hátrányos 

tulajdonságuk hidrofób voltuk, valamint az, hogy számos kémiai ágens képes gátolni, lassítani a 

polimerizációs folyamatot a kötésben szerepet játszó klór-platina sav katalizátor blokkolásával. 

Ilyen anyagok a latex kesztyű (kéntartalom miatt), műgyanták, talkum, eugenol, véralvadást 

segítő ágensek. Ezért ezek használata körültekintést igényel addíciós szilikonok használatakor. 

10.2.2.6 Poliéterek 

Nagy pontosságú, modern lenyomatanyag, kiemelendő tulajdonsága, hogy hidrofil. A poliéterek 

is kétpasztás rendszerek. A bázis paszta kis molekula tömegű poliétert tartalmaz etilén-imin 

végcsoportokkal. A katalizátor paszta aromás szulfonsav észtert tartalmaz. A polimerizáció 

kationos gyűrűfelnyílásos polimerizáció, amelyben az etilén-imin gyűrű felnyílása következik be 

a katalizátorból származó etil kationnal (‒CH2-CH3
+
).  
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14. ábra: Katalizátor aktiválása poliéter lenyomatanyagban 

A poliéter tulajdonságaiban nagyon hasonlít a szilikonokhoz, azzal a különbséggel, hogy a 

poliéter hidrofil tulajdonságú, amelynek nagyon sok előnyös tulajdonságot köszönhet. Hidrofil 

tulajdonságából adódóan vizet abszorbeálhat, így a lenyomatban torzulás következhet be. Nedves 

közegben, pl. fertőtlenítő folyadékban tárolva duzzadásra, torzulásra hajlamos. Zsugorodása 24 

óra után 0,3%. Visszarugózásuk a poliszulfidok és az addíciós szilikonok között van, 

szakítószilárdságuk alacsony. Használatuk közben a beteg számára kellemetlen csípős íze, szaga 

van. Polimerizáció után flexibilitásuk kicsi, vagyis merevségük magas (keményre kötnek), ezért 

alámenős területekről nehéz lehet eltávolítani. Ugyanezen tulajdonsága támasztja alá nagyszerű 

használhatóságát implantációs fogpótlások készítése során.  

 

15. ábra: Poliéter lenyomatanyag részletvisszaadó képességének bemutatása 
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16. ábra: Mikroszkópos kép a poliéter lenyomatanyagba nyomott pénzérme lenyomatáról 

 

17. ábra: Poliéter lenyomatanyag zsugorodásának meghatározásához készült próbatest 

mikroszkópos képe 

Az addíciós szilikonok eltérő viszkozitású verziójának alkalmazása gyakori a fogászatban. Ezzel 

a technikával (szendvics és putty wash) pontosabb lenyomat készíthető.  
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18. ábra: Részlet gazdag felszín szendvics technikával 
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